TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 12 – Week 24 ( 15 juni )

-

Met in deze uitgave onder meer:
*Geslaagde Lourdesbedevaart
* Collecte Maag-Lever-Darm Stg. en Zonnebloem
* Cursus reanimeren-AED

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonnie Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt in week 26 ( 29 juni )
(Dit is de laatste uitgave voor de vakantie!!)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 21 juni om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t Blaaike
heeft dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste inleverdatum
en -tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de brievenbus van het
gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl

2

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 15 EN
16 JUNI
Zaterdag 19.00 uur
Riek v. Hout - Smits [jgt]
Harrie Snelders
Toos Kapteijns - Bartels [namens KVO ] en Jan Kapteijns
Jan Swaans
Willibrordus v. Gerwen
Nolda en Piet v. Loon
Harrie en Betsie Oosterbosch - Coppelmans [jgt]
Overleden ouders Oosterbosch - v. Dooren en Wim en Overleden
familie
Graard v. d. Sande [mnd]
Lies v. Kemenade - v. Gerwen
Harry v. Kroonenburg en familie v. Kroonenburg - v.d. Ven
[verjaardag]
Vader en moeder Spanjers - Rooijakkers
Overleden ouders Tholen - v.d. Ven, Maria, Ad, Anny en Corry
Nelis Leermakers, Antoon en Els
Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 22 EN
23 JUNI
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering [ Wintelre]
Zondag 9.30 uur H. mis te Vessem
Zondag 11.00 uur H. mis te Knegsel
Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]
Gerardus en Toon Beerens [namens kinderen familie v. Hest]
Frans v.d. Ven [namens familie v. Hoof]
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen

MEDEDELINGEN:
Pastoor Verschure is met vakantie van 10 t/m 27 juni. We wensen
de pastoor een hele mooie tijd. In het weekend van 29 en 30 juni zal
hij weer voor gaan in de vieringen.
Indien nodig zal pastoor Vissers waarnemen en is dan te bereiken
op nr. 0497-591931
In deze periode is er op donderdagmorgen geen H. mis
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

BEDANKT!
Het plotseling overlijden van Tim is voor ons een grote schok.
De geweldige steun van heel veel mensen om ons heen, maakt ons
verdriet wat draaglijker.
Tim wilde niet verder met zijn leven wat voor ons moeilijk te
begrijpen is, maar we respecteren zijn keuze.
Wij willen vooral geen namen noemen, omdat we dan misschien
iemand vergeten.
IEDEREEN heel erg bedankt voor het medeleven in welke vorm dan
ook!
José
Henk en Anja
Janneke en Sjors
Hennie en Petra
Ans en Joep
Elia en Joris
en verdere familie en vrienden.

Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis
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STICHTING NEDERLANDSE
LOURDESBEDEVAART
VOOR ZIEKEN
N.L.Z busbedevaart naar Lourdes 20 t/m 28 mei zeer geslaagd.
Op maandag 20 vertrokken 53 pelgrims, waaronder 28 uit de
Parochies Vessem-Wintelre-Knegsel met een bus naar Lourdes.
Reisleider was Jos van der Heijden, de geestelijke begeleiding was
in handen van Pastoor A. Verschure. In 2009 namen zij het initiatief
om busbedevaarten te organiseren onder auspiciën van de N.L.Z.
De pelgrims waren vooraf thuis bezocht door Jos van der Heijden.
Op donderdag 16 mei was er in de kerk van Knegsel met de
deelnemers
een
H.Mis
waarna
in
de
pastorie
een
kennismakingsbijeenkomst plaatsvond. Een van de pelgrims de 87
jarige Harrie van Arkel kwam zelfs uit Canada, in de bedevaart van
september 2012 was hij er ook al bij.
Na een prachtige rit, jammer genoeg met veel regen, door de
Belgische Ardennen bereikten de pelgrims aan het begin van de
middag de stad Reims. Hier werd de mooie kathedraal bezocht. De
eerste overnachting was in Troyes. De volgende dag was men
enkele uren te gast bij de zusters in het klooster van Nevers waar
Bernadette opgebaard ligt. Vanwege de regen kon de geplande
H.Mis aan de Grot niet doorgaan en vond binnen plaats. In de kapel
werd even stil gestaan bij de schrijn waarin Bernadette opgebaard
ligt. Via een heel mooie route door de streken Bourgogne en de
Auvergne kwam men voor de tweede overnachting aan in Rodez.
Lourdes
Op woensdag 22 mei direct na de middag bereikten de pelgrims
Lourdes waar een intrek werd genomen in hotel l ‘Europe. De
busbedevaart sloot zich in Lourdes aan bij de N.L.Z. trein /
vliegtuigbedevaart (530 personen). Dezelfde dag was er al een
gezamenlijke openingsviering en werd de Grot bezocht. Op
donderdag werd begonnen met een H. Mis aan de Grot voor alle
Nederlandse en Vlaamse pelgrims, ’s middags was de
stadswandeling met de eigen groep. De verschillende plaatsen die
belangrijk zijn geweest in het leven van Bernadette werden bezocht
o.a. het geboortehuis, het cachot waar zij woonde tijdens de
verschijningen, het kerkhof met het familiegraf van de familie
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Soubirous,
de
beeldenfabriek
en
nog
een
enkele
bezienswaardigheden. ’s Avonds werd deelgenomen aan de,
ondanks het regenachtig weer, indrukwekkende lichtprocessie.
Op vrijdagmorgen werd met de eigen groep de kruisweg gebeden. ’s
Middags was er een H.Mis en de sacramentsprocessie. Op
zaterdagmorgen werd er een rondleiding gehouden op de Cité St.
Pierre, een prachtige accommodatie in de bergen waar pelgrims
verblijven die niet in staat zijn om een bedevaart zelf geheel of
gedeeltelijk te betalen. ’s Middags was er een viering met
handoplegging, daarna een rondwandeling over de Heiligdommen.
Traditioneel op zondagmorgen de Internationale Hoogmis in de Pius
X basiliek met meer dan 20.000 pelgrims, waaronder veel militairen.(
van donderdag t/m zondag was de militaire bedevaart met ruim
11.000 pelgrims), ‘s middags een uitstapje naar de Pyreneeën, naar
Cirque de Gavernie. Hierna werd de bedevaart voor wat Lourdes
betreft afgesloten met een korte viering in het hotel.
Op maandag vertrok de groep vroeg vanuit Lourdes richting
Nederland. In het prachtige Rocamadour, al eeuwen een bekende
bedevaartsplaats van de Zwarte Madonna, werd geluncht. Ter
afsluiting werd daar in de Maria kapel door Pastoor Verschure een
H. Mis opgedragen.
In Chateauroux was de laatste overnachting. Hier werd tijdens het
diner officieel van elkaar afscheid genomen.
Op dinsdag moesten we ook weer vroeg uit de veren om op tijd thuis
te kunnen zijn. De reis leidde dwars door Parijs Drie en vijftig
tevreden pelgrims reden daarna richting Kegel. Daar stapten om ±
20.30 uur een gedeelte van de pelgrims uit, daarna in Wintelre en
de laatsten om 21.15 uur in Best.
De busbedevaart mag geslaagd genoemd worden, men kan terug
zien op een mooi reis, met jammer genoeg te veel regen, maar
vooral op een mooi verblijf in Lourdes. Mogelijk dat er volgend jaar
bij voldoende belangstelling weer een busbedevaart naar Lourdes
georganiseerd zal worden. Informatie hierover bij Jos van der
Heijden 0499 – 373779, pastoor A. Verschure 040 – 2051575 of email vwkn.lourdes@gmail.com
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UW STEM WORDT GEVRAAGD
Nederpop2014 is er klaar voor.
Tijdens het Pinksterconcert in Oerle op 2e Pinksterdag jl. is officieel
het startschot gegeven voor dit dorpsspektakel.
De eerste auditieronde is achter de rug, en de laatste staat gepland
op 15 juni.
Daarna kunnen plaatselijke talenten zich niet meer aanmelden.
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus en Harmonie Sint Cecilia staan
in de startblokken. De Rabobank heeft ondersteuning toegezegd en
de organisatie staat fit en afgetraind in de startblokken.
Nu is het woord aan U!
Graag horen we van U welke liedjes U graag zou willen horen op dit
Nederpopspektakel.
Op de site www.nederpop2014.nl staan 100 liedjes voor u klaar. Het
enige wat u hoeft te doen is uw favoriete 10 liedjes selecteren.
En staat uw absolute favoriet er niet bij, dan mag u deze apart
vermelden.
Uit al deze inzendingen uit beide dorpen ontstaat een top30 lijst,
waarmee de muziekkorpsen en zangtalenten meteen na de zomer
aan de slag kunnen.
Zodat U in april 2014 op het Nederpopevenement met volle teugen
kunt genieten van uw favoriete muziek, gezongen en gespeeld door
plaatselijke sterren, op een gezellig feest met vrienden en bekenden.
We willen er een mooi dorpsfeest van maken.
Met de herinneringen aan het Rabo Eurovisiesongfestival 5 jaar
geleden nog vers in gedachten, zal dit zeker gaan lukken.
Laat deze kans niet voorbijgaan en breng uw stem uit!
En spoor vooral ook mensen in uw directe omgeving aan om dit ook
te doen.
Onder alle inzenders worden 5 vrijkaarten verloot.
Het Nederpop2014 Team
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WANDELEN OP DE FEESTDAG VAN JACOBUS
Onder de naam ‘Camino in de Kempen’ wordt op donderdag 25 juli
a.s. door de vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafarnaum, de
Jacobushoeve en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
(afdeling zuidoost) een wandeltocht georganiseerd.
Ook in 2006 t/m 2012 werd deze wandeling in de mooie natuur
tussen Vessem, Wintelre en Hoogeloon gehouden.
Naast herinneringen aan de Spaanse camino zullen ook plaatselijke
bezienswaardigheden en cultuurhistorie een rol spelen tijdens de
wandeling.
Onderweg wordt voor een kop koffie, thee en een lunchpakket
gezorgd en op het eindpunt, de Jacobushoeve, wacht nog een
verrassing.
Het eindpunt van de wandeling ligt dichtbij het vertrekpunt.
De wandelaars kunnen kiezen tussen een tocht van 8 en 16 km.
Tussen 9.00 en 10.40 uur gaan vanaf Pelgrimshoeve Kafarnaüm
(Servatiusstraat 11, 5512 AJ) de deelnemers groepsgewijs van start.
Er wordt gelopen in groepen van 10 á 15 personen onder leiding van
een Santiagoveteraan of -veterane.
Inschrijven voor de tocht kan men op de Jacobushoeve,
Pelgrimshoeve Kafarnaüm of op de website www.jacobushoeve.nl
(‘actueel’ aanklikken). De kosten bedragen € 5,00 per persoon.
Contante betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek bij de
Pelgrimshoeve.
De inschrijving voor de wandeling moet op 15 juli binnen zijn.
Wij hopen u te verwelkomen
De voorbereidingsgroep

CAFE d'n HUT BUITENGEWOON GENIETEN
Voor een lekker bakje koffie, een heerlijke lunch of diner.

info@denhut.nl
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VAKANTIESLUITING KANTOOR WINTELRE

NIEUWSBRIEF#11

Voor u en onze medewerkers staat de zomervakantie weer voor de
deur. Net als vorig jaar zal het kantoor in Wintelre in de
zomermaanden gesloten zijn. Dit jaar is dat van maandag 1 juli tot
en met vrijdag 16 augustus. Tijdens deze weken kunt u voor onze
normale dienstverlening uitsluitend terecht op ons kantoor in Oerle
van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.
De avondopenstelling in Oerle is op vrijdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Uiteraard blijven wij telefonisch tijdens kantooruren normaal
bereikbaar en blijven wij ook met onder andere internetbankieren en
onze geldautomaten bereikbaar. Relaties die een safeloket van ons
huren dat zich in ons kantoor te Wintelre bevindt, verzoeken wij
hiervan goed kennis te nemen. Loop tijdig binnen om eventuele
zaken te regelen.

Rabobank Oerle-Wintelre
Willibrordusstraat 29, Wintelre
Zandoerleseweg 10, Oerle
Tel: 040 – 205 58 60

VAKANTIE MEDEWERKERS ‘T BLAAIKE
Zoals u in het tafelnieuws kunt lezen is de volgende uitgave de
laatste voor de zomervakantie.
De eerstvolgende uitgave na de vakantie verschijnt in week 30 (dus
in week 28 komt er geen Blaaike).
De inleverdatum van het kopie voor deze uitgave is vrijdag 19 juli
voor 19.00 uur.

Beste leesvrienden in Wintelre,
De afgelopen weken hebben we weer veel prachtige aanwinsten
voor de bibliotheek verworven. Zo hebben we in de categorie
‘Brabant’ de 15-delige serie ‘Kroniek van de Kempen’ in de
boekenkast staan. Het is een hele mooie serie met
geschiedschrijving, foto’s en landkaarten van de Kempen. Een
absolute aanrader! Daarnaast hebben we nog een paar fraaie
boeken kunnen aanschaffen met titels als: ‘De wereld van
schoolmeester Panken, Memoires van Jef Wintermans, Kempen
vroeger en nu’, en de gedichtenbundel ‘Hoezeer mijn lief’ van Frans
Hoppenbrouwers. Ook deze boeken verdienen een groot
lezerspubliek.
Voor de slechtzienden onder ons hebben we bijzonder prettig
nieuws. Twee weken geleden kregen we 20 grote letterboeken
aangeboden. Deze hebben we natuurlijk in dank aanvaard en zitten
inmiddels in de uitleen. Het zijn boeken van o.a. Annie OosterbroekDutschun, Dr. A.J. Cronin, Mien van ’t Sant, Roald Dahl, Anke de
Graaf, Margreet van Hoorn, etc. Het is een prettig idee dat de
bibliotheek ook voor de slechtzienden iets kan betekenen
Veel leesplezier!!

De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl

De redactie
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VERSLAG BESLOTEN VERGADERING 18 APRIL:
Het verslag van de vergadering van donderdag 18 april, is na
goedkeuring op 13 mei, op onze website www.wintelre.info
geplaatst.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
Dinsdag 18 juni besloten bijeenkomst, de verdere vergaderdata voor
2013 zijn op www.wintelre.info te vinden.
Leefbaar Wintelre, Tel : 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
DORPSTENNISTOERNOOI en FEESTAVOND
TV DE MEPPERS
Lijkt het je leuk om eens een tennistoernooi te spelen tegen je
dorpsgenoten?
Of ben je oud-lid en wil je nog wel eens proberen of je het tennissen
nog niet verleerd bent?
Vraag dan je familie, vrienden, collega’s, buurtgenoten en/of
kennissen en maak een team van 4 dames, 4 heren of 2 dames/2
heren. Ervaring is niet nodig; iedereen kan meedoen.
Aansluitend (vanaf + 19.00 uur) is er een feestavond voor alle
toernooideelnemers, leden en oud-leden.
Meld je aan voor het toernooi en/of de feestavond voor 30 juli via;
30jaardemeppers@gmail.com.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijd?

Tennisbaan te Wintelre.
Zaterdag 17 augustus
Iedereen vanaf 16 jaar
Toernooi vanaf 10.30 uur
Feestavond vanaf 19.00 uur
13

ZONNEBLOEM GAAT COLLECTEREN
Vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloem afdeling Wintelre gaan
van 22 juni tot 29 juni 2013 collecteren.
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem tal van activiteiten,
zoals nieuwjaarsreceptie, bedevaart, picknick, bustocht,
ontspanningsmiddag, nationale ziekendag, vakantie e.d. waar
jaarlijks diverse mensen uit Wintelre met lichamelijke beperkingen
door ziekte, leeftijd, eenzaamheid of handicap van genieten.
Bovendien leggen vrijwilligsters per jaar veel bezoeken af aan deze
mensen die aan huis gebonden zijn en behoefte hebben aan
persoonlijke aandacht.
Ook worden de mensen uit ons dorp die in bejaarden- verpleeg- of
ziekenhuis verblijven met carnaval, Pasen, nationale ziekendag of
Kerst bezocht door een vrijwilligster en een attentie aangeboden
namens de Zonnebloem afd. Wintelre.
Het mooie van onze collecte is dat de opbrengst voor onze eigen
afdeling is.
We hopen dat dit een extra stimulans is voor de inwoners van
Wintelre om onze Zonnebloemcollecte te steunen.
Bij voorbaat dank,
De Zonnebloem afdeling Wintelre

MOTOR TE KOOP
Suzuki Intruder VS800 GLP in zeer goede staat.
- Donker blauw, Bouwjaar 1993, slechts 14400 km op de teller
- Voorzien van windscherm, toolrol, bagage/zijtassen
Vorig jaar voorzien van nieuwe banden (voor+achter) en volledig
nagekeken.
Recentelijk nieuwe accu geplaatst voor komend motorseizoen.
Vraagprijs: € 2375,Voor meer informatie of een bezichtiging bel 06-41322687.
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MAAG LEVER DARM COLLECTEWEEK 2013
VAN 24 TOT EN MET 29 JUNI
Van 24 tot en met 29 juni is de collecteweek van de Maag Lever
Darm Stichting. Dit jaar staat in het teken van darmkanker.
Darmkanker is op dit moment de op een na meest voorkomende
vormen van kanker. Jaarlijks worden bij meer dan 13.000
Nederlandse de diagnose darmkanker gesteld. 5.000 mensen
overlijden elk jaar aan de gevlogen van deze ziekte.
Darmkanker is een van de best behandelbare vormen van kanker,
mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Hoe vroeger
darmkanker vastgesteld wordt, des te beter de behandelingsmogelijkheden en vooruitzichten zijn.
Elke Euro telt.
Elke euro is een kans voor iemand. Een kans om darmkanker te
verslaan. Een kans om te leven.
16. 000 collectanten gaan er maar liefst voor de Maag Lever Darm
stichting langs de deuren. Om geld op te halen, zodat er nog meer
onderzoek gedaan kan worden.
In Wintelre helpen meer als 10 collectanten mee voor dit goede
doel. Als u de collectant mist, kun u geld storten op giro 2737, of
door het sturen van een SMS-je voor dit goede doel. MS IKGEEF
naar 4333.U doneert hiermee eenmalig € 1,50.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Jack Wilting.
Tel. 040 -205.2136

Erik van Aaken zorgde met de loader dat de zandwegen voor,
tijdens en na de rally berijdbaar waren. Met de schaaf van Dorinus
Schoonen heb ik daar ook aan mee kunnen helpen.
Werktuigencoöperatie De Kempen vulde de watertonnen bij de
chicanes.
Sproeien tegen het stof was dit jaar niet nodig. Dries Reniers
plaatste op tijd containers voor de veiligheid. Theo van Loon zorgde
ervoor dat transformatorkasten met big bag’s afgeschermd werden.
De fanfare hielp ons met het uitzetten en ophalen van alle hekken,
regelde het parkeren en bemande de kassa’s. Maar bovenal de
medewerking van alle aanwonenden en natuurlijk het fijne
Wintelrese publiek.
Allemaal: dank u wel!
.
Een veel gestelde vraag na afloop is of er volgend jaar weer een
vervolg komt. De beslissing daarover ligt bij de organisatie van de
Ele-rally, maar er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen.
Zowel organisatie als rijders vinden KP-Wintelre een van de mooiste
proeven.
Daarom hopelijk tot volgend jaar: 14 juni 2014 .
Namens Paradigit-ELErally
Jan Leermakers

OUDE FILMS HERLEVEN

ELE RALLY
Wintelre bedankt
De zesde editie van de ELErally zit er voor
Wintelre weer op.
Ik denk dat we mogen spreken van een
groot succes. Dit was mede mogelijk
door de medewerking van velen:
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Op vrijdagmiddag 8 maart werd in het kader van de
themabijeenkomsten van de Bibliotheek, in samenwerking met de
Heemkundekring en de KBO een prachtige filmmiddag
georganiseerd. Films werden vertoond welke veelal 30 tot 40 jaar
oud waren en nog uit het 8 mm tijdperk stamden, maar heel recent
met de modernste technieken werden gedigitaliseerd en op DVD
gezet.
16

Vanwege de vraag van velen of dat ook op een avond nog eens
georganiseerd kon worden, hebben we besloten om dit te herhalen
op donderdagavond 27 juni om 20.00 uur, wederom in Kempkeshof.
Op 8 maart betrof het o.a. opnames gemaakt ter gelegenheid van
het 15 jarig jubileumfeest van de KBO in 1979 en het 25-jarig
priesterfeest van Pastoor Vissers in 1980. Ook de film van Wintelre
uit 1968 uit de zgn. Adolfs Collectie werd geheel opnieuw
gedigitaliseerd en vertoond.
Omdat we met onze werkzaamheden niet stil hebben gezeten,
zullen we op 27 juni dan ook zeker ook weer wat nieuws laten zien.
Zeer waarschijnlijk kunnen we dan een film vertonen welke is
opgenomen n.a.v. de festiviteiten rondom het 70 jarig lidmaatschap
van het Gilde van Janus Sebregts in 1979, alsook een film
opgenomen tijdens het 60-jarig huwelijksfeest van Marinus en Trien
van de Velden in 1980. We hopen wederom om een grote opkomst.
Namens Heemkundevereniging De Hooge Dorpen,
Toon van Hout en Piet Coppelmans

Het blijft echter noodzakelijk om het slachtoffer te reanimeren.
EHBO vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre biedt een cursus
aan van één avond.
Tijdens de cursus wordt geoefend met professioneel materiaal zoals
een reanimatiepop en oefen-AED.
De cursus wordt gegeven op dinsdag 24 september in MFA de
Rosdoek, Kerkstraat 10 te Wintelre.
De cursusduur is ca. 3 uur inclusief een pauze en begint om 19.30
uur.
Cursus kosten zijn slechts €10,- per persoon inclusief koffie of thee.
We zien u graag verschijnen en wensen u bij voorbaat een gezellige
en vooral leerzame avond.
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij;
Piet Sebregts
p.sebregts@gmail.com
Tel. 040-2052401
Mob. 06-11595523

CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENER

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

Wij hopen het nooit mee te maken maar stel.
Uw partner, ouders, buur of kennis komt bij u en zegt dat hij/zij zich
ziek en beroerd voelt en zakt vervolgens in elkaar.
Wat doet u?
U belt 112 en na een aantal vragen constateert de meldcentrale een
hartstilstand, zij leggen u uit hoe te reanimeren en u gaat aan de
slag.
Fantastisch dat u dit doet maar helaas is er al kostbare tijd verspild.
Door snel te handelen kan de overlevingskans van zo’n slachtoffer
oplopen tot wel 60 %.
In en rond Knegsel, Vessem en Wintelre hangen AED’s
(Automatisch Externe Defibrilator).
Hiermee kunnen mensen die een hartinfarct hebben worden
“geholpen”.

Het ziet ernaar uit dat ons gemeenschapshuis De Rosdoek de hele
maand juli gesloten is.
Wekelijkse activiteiten zoals koersbal en gym liggen dan een tijdje
stil. Een goede reden om in die periode er zelf op uit te trekken, om
iets anders te ondernemen. Misschien ook een goede reden voor de
KBO om iets anders te organiseren om onze stramme spieren
soepel te houden. Binnenkort meer hierover, intussen zijn ideeën
welkom bij het bestuur.
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Voor onze busreis op 19 juni loopt het geen storm, de bus is nog niet
vol. De interesse voor een georganiseerde dagreis lijkt af te nemen.
Dus, mochten er nog mensen zijn die het vergeten waren; er is nog
plaats achterin de bus. Ondanks dat gaat de reis gewoon door.

Vanwege de avondwandelvierdaagse gaat de wandeling op
donderdag 20 juni niet door.
Heeft iedereen zich al gemeld voor de vierdaagse; het kan nog.
Bij Wim ten Brink [10 km.] Jan van de Ven [5 km.] we weer
wandelen.
Elke dinsdag gaan we fietsen. Om één uur bij de Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
lange route.
Op donderdag 27 juni is er i.s.m. de bibliotheek en de
heemkundekring weer een filmvoorstelling in Kempkeshof. Het
betreft hier oude films over Wintelrese mensen.
Kortom, een feest van herkenning voor veel inwoners. Koffie / thee
gratis.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Elke week in de Rosdoek;
Maandagmorgen om 9.30 uur koersbal
Maandagmiddag om 13.45 uur volksdansen.
Maandagmiddag om 15.00 uur ouderengym.
Activiteiten in Kempkeshof;
Iedere woensdagmiddag om 13.30 kaarten. [er is nog plaats vrij,
rikken en jokeren]
Elke eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur staat de koffie
klaar.
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst; Cees van de Sande 040 - 2051829
Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst; Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO
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LEDEN VAN DE KV
Dinsdag 25 juni: Fietstocht.
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
De fietstocht is dit jaar gecombineerd met de tuinexcursie.
Dinsdag 25 juni: Tuinexcursie.
Voor degene die zich hebben opgegeven voor de tuinexcursie en
niet voor de fietstocht is de excursie op 25 juni.
Vertrek 19.00 uur bij de kerk met de auto een rijschema volgt.
Dinsdag 6 augustus: Kinderuitstapje
Op de voorjaarsbijeenkomst hebben we jullie al na laten denken
over een nieuwe naam voor onze vereniging. We hebben
aangegeven dat de namen door gegeven kunnen worden bij een van
de bestuursleden. Via dit berichtje willen we jullie er nog eens aan
herinneren, alle namen zijn welkom.

Het bestuur

AGENDA
Juni
14-15-16
16
18 t/m 21
18
22

AGENDA

22
23
30 t/m 6 juli

Welons
Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
Avondwandelvierdaagse
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Buurtconcert Fanfare/Drumband in
Heiligenhoek
Pubquiz (d’n Babbel)
Kind/oudertoernooi De Meppers
Vakantieweek JOC

Juli
12-13-14 juli

Dorpszeskamp

Augustus
3

Hollandse-avond in en om de gildelocatie
20

5
7
9
10
11
11
17
18
21
24

Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoetocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Dorpstennistoernooi tgv 30 jaar de Meppers.
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

September
3
8
9
14
16 t/m 20
19
24

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Cursus Reanimeren/AED EHBO Vereniging

Oktober
9
19
20
21

EHBO Algemene ledenvergadering
Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

November
10
19
24

Willibrordusdag
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.

December
14/15
18
21
26
31

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
DEES kerstwandeling
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien
21

